Vágányzári információ
Track reconstruction information
2020. szeptember 14-től október 11-ig
From 14 September to 11 October 2020
Nyírmeggyes, orvosi rendelő amh.

A térképen jelzett szakaszokon pótlóbuszok közlekednek a vonatok helyett.
Replacement buses are in service at the indicated sections on the map.

Hodász, vasútállomás bejárati út amh.

Nyíregyháza

(Debrecen – Hajdúsámson)
(Nyírbátor –) Mátészalka – Fehérgyarmat

A vonat megosztott útvonalon közlekedik.
Zajta és Fehérgyarmat között is pótlóbuszok közlekednek.
Trains run on a divided route. Replacement buses are also in service
between Zajta and Fehérgyarmat instead of trains.

Nyíregyháza

Nyírcsászári

Nyírmihálydi
Aradványpuszta

Nyíradony, Tamásipuszta amh.

Tisztavíz

Hajdúsámson, vasútállomás

Tamásipuszta

Hajdúsámson
Dombostanya

Debrecen, vasútállomás

A teljes útvonalon vonatpótló autóbusz közlekedik helyette.
Replacement buses are in service instead, on the full line.
A vonatpótló autóbuszokon a kerékpárszállítás nem biztosítható.
Bicycle transportation is not allowed on the replacement buses.

Apafa

Debrecen-Csapókert

Debrecen

Nyírábrány
Baia Mare (Nagybánya)
Satu Mare (Szatmárnémeti)
Oradea (Nagyvárad)

rm
at

Lezárt vasútvonal
Closed railway line

Egyéb vasútvonal
Other railway line

Személyvonat
Passenger train

Sebesvonat
Semi-fast train

Személyvonatpótló autóbusz
Passenger train replacement bus
([Debrecen –] Hajdúsámson – Nyírbátor [– Mátészalka])
Személyvonatpótló autóbusz
Passenger train replacement bus
(Debrecen – Apafa – Hajdúsámson)
InterCity pótló autóbusz
InterCity train replacement bus
(Debrecen – Mátészalka)
Sebesvonatpótló autóbusz
Semi-fast train replacement bus
(Nyírbátor – Hajdúsámson)

Ebes
S16303
Hétmérföldes

Budapest-Nyugati

Jelmagyarázat / Legend

Nyíradony

Nyíradony, Tisztavíz amh.

Apafa, vasútállomás

Tiborszállás
Carei (Nagykároly)

Nyírgelse

Aradványpuszta, Vasút út amh.

Tiszafüred
Füzesabony

Csenger

Nyírbogát

Nyíradony, vasútállomás

Dombostanya, vasútállomás

Zajta

Nyírbátor

Nyírgelse, nyírgelsei elágazás amh.
Nyírmihálydi, vasútállomás

Tiszalök

S16303
Hétmérföldes

Nyírmeggyes
Hodász

Nyírbogát, dohányszárító amh.

Debrecen, Kassai út (Árpád tér) amh.

További részletes információk a www.mavcsoport.hu honlapon.
Detailed information at www.mavcsoport.hu

Nyírcsászári, vasútállomás

Nyírbátor, vá. amh.

A vonatok csak a jelzett szakaszon közlekednek.
A kiszolgált vonalszakasz napszakonként változik.
Kérjük, figyelje a menetrendet!
Trains run only on the indicated section. The served line section vary
depending on the part of the day. Please check the timetable.
Zajta – Nyírbátor
Hajdúsámson – Budapest-Nyugati
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Mátészalka, vá. amh.

(Debrecen –) Hajdúsámson – Nyírbátor (– Mátészalka)
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Vásárosnamény

A jelzett szakaszon a pótlóbuszoknak
csak egy része közlekedik
Certain replacement buses only

Nagykereki
MÁV-START / MUSZ - VGZ-110-2009-2-A3

